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Fontos: ! A fűtés megkezdése előtt meg kell győződni, hogy a tűztér feletti elzáró nyitott állapotban 
van-e?  Ebben az esetben szemben középen az elzáró karika a kinyitott ajtónál 
láthatónak kell lennie. 
Az elzáró működtetésére elsősorban a hosszabb üzemen kívüli állapot esetén van 
szükség, a kéményszag visszaáramlásának megakadályozására. 

 
ÜZEMELTETÉS 
* Begyújtás 

Alulra az összegyűrt újságpapír gombócot helyezzük, majd arra az aprófagyújtóst és 
végül a vastagabb fahasábokat.  Begyújtás után a tűzrostélyon keresztüli légáramlat a 
hamufiók kihúzásával rendkívül gyorssá és egyszerűvé teszi a begyújtási műveletet 
Javasoljuk a fahasábokat a hátsó tűzfalra, vagy ahhoz közel elhelyezni, mert ezzel 
kíméljük a máriaüveget és csökkentjük a hamukihullás esélyét. 

* Intenzív égés 
Kihúzott fiók mellett igen heves az égés, nagy a hőleadás. Ez teszi lehetővé, hogy a 
hideg légteret képes 30-120  perc alatt  felfűteni! 
Ebben a fázisban az ajtót nem célszerű kinyitni, mert erőteljes a szikra kipattanás 
veszélye, azonban a tűz így is akadálytalanul élvezhető a máriaüveges ajtón keresztül. 

* Nyugodt égési szakasz 
Ebben a szakaszban már nem ropog, pattog a tűz, ezért ilyenkor lehetőség van a nyitott 
ajtó melletti üzemeltetésre is, amit a megfelelően méretezett tűznyílás lehetővé is tesz. 

* Hőntartási szakasz 
A nyitott tűzterű kandallóval szemben ez a megoldás lehetővé teszi, ha leégett a tűz, egy 
nagyobb hasáb elhelyezésével, az ajtó bezárásával és a hamufiók betolásával még 5-7 
órán keresztül sugárzó meleghez jussunk, szénmonoxid visszaáramlás veszélye nélkül. 
 

TISZTÍTÁS 
A hamut a hamufiók fém vödörbe történő ürítésével a legcélszerűbb megvalósítani. 
A toló ajtót a sínről történő leemelés után a rárakódott koromtól közvetlenül a porszívó 
gégecsövével lehet megtisztítani, majd  n e d v e s  ruhával áttörölni. 
A rezezett felületeket nem célszerű erőteljesen "szidolozni" mert a vékony galvanizált 
rézréteg hamar lekopik és a díszrács bronz szitáján pedig a tisztítószer nyomot hagy. 
Az antikolt felületet csak száraz, puha ronggyal szabad áttörölni. 
Az ajtókon létrejövő kékes, patinás elszíneződés a használat természetes velejárója!  

 
Megjegyzés: 

Az első befűtés alkalmával az alkalmazott hőálló fekete festék ráég az acél felületre, ami 
mintegy 20-30 percig kékes füstöt eredményez. Javasoljuk, hogy az első befűtést 
olyankor végezzék, amikor a szükséges szellőztetés nem okoz kellemetlenséget ! 


